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BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE ESTÁGIO 

EDITAL Nº 02/2021 
 
 
 

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL – torna público que realizará 
Processo Seletivo Público de Estágio, por meio de prova seletiva, destinado à 
contratação de estagiários. O Processo Seletivo Público de Estágio, sob a coordenação 
técnico-administrativa do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul 
– CIEE RS reger-se-á pelas disposições contidas na Lei Federal nº. 11.788, de 25 de 
setembro de 2008, e demais normas que versem sobre os benefícios dos estagiários, 
bem como o Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo Público de Estágio destina-se ao preenchimento, por 
estudantes de nível superior, de 415 vagas e à formação de Cadastro de Reserva, 
conforme Anexo 2 deste Edital. 

1.2. O estagiário obrigar-se-á, mediante assinatura de Termo de Compromisso de 
Estágio (TCE), a cumprir as condições estabelecidas para o estágio. 

1.3. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL. 

1.4. A carga horária do estágio é de 6 (seis) horas diárias, de segunda a sexta-feira, até 
o limite de 30 (trinta) horas semanais, observado o horário de funcionamento de cada 
Unidade ou agência do Banrisul e desde que compatível com os horários escolares. 

1.5. O valor a ser pago mensalmente a título de bolsa-estágio é de R$ 1.721,67 (um mil, 
setecentos e vinte e um Reais e sessenta e sete centavos) nos primeiros 90 (noventa) 
dias de estágio e, após, de R$ 1.885,92 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco Reais e 
noventa e dois centavos). Estes valores correspondem ao piso previsto na Convenção 
Coletiva dos Bancários. 

1.5.1. Conforme estabelecido na Lei nº 11.788, será concedido auxílio-transporte. O 
valor do auxílio-transporte será de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) por mês de efetivo 
exercício do estágio, a ser pago juntamente com a bolsa-estágio do período. 

1.5.2 O estagiário estará segurado contra acidentes pessoais durante a vigência do 
respectivo Termo de Compromisso de Estágio.  

1.6. A duração do estágio observará os seguintes critérios: períodos de 06 (seis) meses 
prorrogáveis até o limite máximo de 02 (dois) anos, a critério do Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL. 
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1.7. O candidato que já tiver realizado estágio no BANRISUL terá o tempo de estágio 
computado na contagem do prazo descrito no subitem 1.6. 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

2.1. O Processo Seletivo Público de Estágio consistirá na seleção por meio de Prova 
Objetiva On-line no PORTAL www.cieers.org.br , aferindo o grau de aproveitamento de 
candidatos inscritos, com o objetivo de selecionar alunos regularmente matriculados nos 
cursos de Ensino Superior descritos no Anexo 1 deste Edital, em Instituições de Ensino 
Superior, públicas ou particulares, oficiais e reconhecidas, com vista a classificar os 
aprovados para o exercício de estágio no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 
– BANRISUL. 

2.2. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Público de Estágio serão 
classificados em ordem crescente com base no número de pontos obtidos na Prova 
Objetiva On-line, considerados os critérios estabelecidos neste Edital.  

2.3. As vagas para o exercício do estágio serão preenchidas, gradativamente, conforme 
interesse do BANRISUL, observadas as ordens das listas de classificação dos 
estudantes aprovados no Processo Seletivo Público de Estágio.  

3. DA DIVULGAÇÃO 

3.1. A divulgação oficial das informações referentes a este Processo Seletivo Público de 
Estágio dar-se-á através da publicação nos seguintes endereços da Internet: 
www.cieers.org.br e www.banrisul.com.br.  

3.1.1. Para auxiliar os candidatos no esclarecimento de suas dúvidas, o CIEE RS 
disponibiliza: 

a) atendimento via Central de Relacionamento com Cliente, pelo telefone (51) 3363 
1000. 

b) atendimento via Portal www.cieers.org.br, através da ferramenta Chat On-Line. 

c) o e-mail: processoseletivobanrisul@cieers.org.br, disponível até a homologação do 
Processo Seletivo Público de Estágio.    

3.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da divulgação das 
informações referentes ao Processo Seletivo Público de Estágio em que se inscrever. 
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4. DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 

4.1. São requisitos para o desenvolvimento das atividades de estágio: 

a) ter sido aprovado neste Processo Seletivo Público de Estágio; 

b) para os candidatos do GRUPO I: estar matriculado a partir do 1º semestre, 
observados os requisitos da Universidade, e com frequência regular, em cursos de Nível 
Superior (Bacharelado ou Tecnológico) nas áreas de Administração, Ciências Contábeis 
ou em Ciências Econômicas, conforme previsto no Anexo 1 deste Edital. Somente 
poderão ingressar no estágio os candidatos que, no momento da assinatura do Termo 
de Compromisso de Estágio (TCE), não tenham cursado mais do que 50% (cinquenta 
por cento) da carga horária total do curso de graduação, comprovado mediante 
declaração da Instituição de Ensino Superior;  

c) para os candidatos do GRUPO II: estar matriculado a partir do 3º semestre, 
observados os requisitos da Universidade, e com frequência regular, nos cursos de 
Bacharelado de Estatística, Bacharelado de Matemática ou Bacharelado de Ciências 
Atuariais. Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que, no momento da 
assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE), estiverem cursando a carga 
horária correspondente no mínimo ao 3º semestre do curso, comprovado mediante 
declaração da Instituição de Ensino Superior; 

d) para os candidatos do GRUPO III: Estar matriculado a partir do 1º semestre, 
observados os requisitos da Universidade, e com frequência regular em cursos de 
Bacharelado em Cinema, Design, Publicidade e Propaganda, Realização Audiovisual. 
Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que, no momento da assinatura 
do Termo de Compromisso de Estágio (TCE), não tenham cursado mais do que 50% 
(cinquenta por cento) da carga horária total do curso de graduação, comprovado 
mediante declaração da Instituição de Ensino Superior 

e) para os candidatos do GRUPO IV: Estar matriculado a partir do 3º semestre, 
observados os requisitos da Universidade, e com frequência regular, nos cursos de 
Bacharelado de Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Agronômica, Engenharia 
Florestal ou Engenharia Ambiental. Somente poderão ingressar no estágio os 
candidatos que, no momento da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio 
(TCE), estiverem cursando a carga horária correspondente no mínimo ao 3º semestre 
do curso, comprovado mediante declaração da Instituição de Ensino Superior; 

g) possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos; 

h) possuir inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

4.1.1. O Curso Superior em que o candidato estiver matriculado deverá ser reconhecido 
pelo Ministério da Educação. 
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5. DA INSCRIÇÃO 

5.1. Período:  

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela Internet, no período 06 de outubro 
a 18 de outubro de 2021, através do link https://www.cieers.org.br/ processos seletivos 
públicos e privados /inscrever-se.  

5.2. Procedimentos para realizar a inscrição: 

5.2.1. As inscrições no Processo Seletivo Público de Estágio são gratuitas e estarão 
abertas no período estabelecido no subitem 5.1. deste Edital e deverão ser realizadas 
no Portal do CIEE RS, somente via Internet, disponível no seguinte endereço: 
https://www.cieers.org.br – Processos Seletivos Públicos e Privados.   

5.2.2. O candidato, para realizar a inscrição, deverá estar cadastrado ou se cadastrar 
no Portal do CIEE RS. 

5.2.3. Para efetuar o cadastro no Portal do CIEE RS e realizar a inscrição no Processo 
Seletivo Público de Estágio, os candidatos devem seguir as orientações abaixo: 

1º Procedimentos para efetuar o Cadastro no Portal do CIEE RS: 

a) Acessar: https://www.cieers.org.br   
b) Clicar em Cadastre-se 
c) Preencher o Cadastro de estudante 
 

2º Procedimentos para realizar a inscrição no Processo Seletivo Público de Estágio: 

a) Acessar: https://www.cieers.org.br  
b) Clicar em Processos Seletivos Públicos  
c) Localizar o banner do Processo Seletivo Banrisul / Inscrever-se. 

5.2.4. Deverá constar no cadastro do candidato o número do documento de identidade 
que tenha fé pública. Para fins deste Processo Seletivo Público de Estágio, são 
considerados documentos de identidade: as carteiras e/ou cédulas de identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar; 
a Carteira de Trabalho e Previdência Social; a Carteira Nacional de Habilitação com 
fotografia e assinatura, na forma da Lei Federal nº. 9.503/97. 

5.2.5. O candidato é responsável pelas informações prestadas no seu cadastro no Portal 
do CIEE RS, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento 
desses documentos.  

5.2.6. No ato da inscrição o candidato deverá indicar o município em que almeja realizar 
estágio, conforme descrito no Anexo 2 deste Edital. 
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5.2.7. As vagas do Grupo I são para estágio na Rede de Agências do Banrisul. No caso 
de aprovados no Grupo I para Porto Alegre, as vagas são para estágio na Rede de 
Agências do Banrisul ou Unidades da Direção-geral.  

5.2.8. As vagas dos Grupos II ao IV, são destinadas, exclusivamente, para estagiar na 
cidade de Porto Alegre, nas Unidades da Direção-geral. 

5.2.9. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração nem de Grupo, nem 
de município da vaga de estágio. 

5.2.10. Não é permitida a inscrição para mais de um Grupo e/ou Município. 

5.2.11. O candidato, ao inscrever-se no Processo Seletivo, aceita, automaticamente, as 
normas e condições vigentes neste Edital, seus Anexos e Legislação pertinente. O 
candidato deverá tomar conhecimento de todo este Edital antes de efetuar a sua 
inscrição. 

5.2.12. Não se exigirá do candidato, no ato da inscrição, a cópia de qualquer documento, 
exceto para as Pessoas com Deficiência, conforme subitem 6.1 deste Edital, sendo de 
sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados, sob as penas da 
lei. 

5.2.13. Os requisitos para a inscrição quanto à escolaridade estão previstos no Anexo 
1 deste Edital. 

5.2.14. A quantidade de vagas por Grupo e por Município está prevista no Anexo 2 deste 
Edital. 

5.2.15. Não serão aceitas inscrições por via-postal, e-mail, mensagens em redes sociais 
ou em caráter condicional.  

5.2.16. O CIEE RS não se responsabiliza por solicitações de inscrições não recebidas 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

5.2.17. Por ocasião da contratação, os candidatos classificados deverão apresentar os 
documentos comprobatórios do atendimento aos requisitos fixados no subitem 12.12 
deste Edital e outros que a legislação exigir. 

5.2.18. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço residencial, endereço 
eletrônico (e-mail) e telefones atualizados para viabilizar os contatos necessários. 

5.2.19. O candidato com deficiência, além de indicar no ato da inscrição a sua opção de 
concorrer à reserva de vagas para pessoas com deficiência, deverá, também, 
providenciar e encaminhar um Laudo Médico, obedecendo o período constante ao 
disposto no subitem 6.1 deste Edital. 
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5.2.20. O candidato com deficiência, caso tenha intenção de fazer uso da reserva de 
vagas a que tem direito, deverá indicar a sua opção no ato da inscrição. Caso não 
indique a sua opção no ato de Inscrição, preenchendo as outras exigências deste Edital, 
será considerado como renúncia ao direito e terá a sua inscrição homologada sem 
direito à reserva de vaga. 

5.2.21. Ainda que não haja reserva de vagas para determinados Municípios neste 
Processo Seletivo Público de Estágio, é admitida a inscrição de candidato na condição 
de pessoa com deficiência, uma vez que a convocação para o preenchimento de 
eventuais outras vagas a serem oferecidas dentro do período de validade do Processo 
Seletivo Público de Estágio deverá ser realizada respeitando lista especial. Desta forma, 
para concorrer à reserva de vagas, o candidato com deficiência deverá assinalar a sua 
opção no Formulário de Requerimento, Anexo 4 deste Edital.  

5.3. Homologação e indeferimento das inscrições: 

5.3.1. A homologação das inscrições não abrange aqueles itens que devem ser 
comprovados somente por ocasião da convocação, escolaridade e outros previstos nos 
subitens 6.7 e 12.12 deste Edital. Nessa ocasião, esses documentos serão analisados 
e somente serão aceitos se estiverem de acordo com as normas previstas neste Edital. 
Por isso, o candidato deve verificar se possui os requisitos exigidos para a efetivação 
do Termo de Compromisso de Estágio, pois a homologação das inscrições não significa 
o reconhecimento de itens que devem ser comprovados posteriormente. 

5.3.2. A homologação do pedido de inscrição será dada a conhecer por meio de Edital, 
no qual será divulgado o número de inscrição dos candidatos. 

5.4. Do Tratamento dos Dados Pessoais:   

O candidato está ciente, ao realizar sua inscrição, de que seus dados pessoais serão 
tratados pela PARTE CONTRATANTE DE ESTÁGIO e pelo CIEE/RS de modo 
compatível com as finalidades e necessidades da legislação de proteção de dados 
pessoais em vigor, autorizando-os, neste ato, a realizarem todas as ações relacionadas 
ao processo seletivo, bem como se comprometem, neste ato, a protegerem a 
privacidade dos seus dados pessoais, inclusive perante terceiros, tendo conhecimento, 
que o compartilhamento inapropriado destes dados poderão acarretar nas suas 
responsabilizações.  

6. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

6.1. Ficam assegurados às pessoas com deficiência 10% (dez por cento) das vagas 
oferecidas no Anexo 2 deste Edital. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato 
deverá, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência, especificando-a no Formulário 
de Requerimento, Anexo 4 deste Edital. A comprovação da deficiência será feita 
mediante Laudo Médico, apresentado em original ou cópia autenticada, expedido no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data da publicação deste Edital, no qual 
conste expressamente que a deficiência se enquadra na previsão dos arts. 3.º e 4.º do  

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE2OTphNGI4:VGh1LCAxNCBPY3QgMjAyMSAxMzoyODoxMyAtMDMwMA==

 

7 

 

 

 

Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, para o 
endereço de e-mail processoseletivobanrisul@cieers.org.br até o dia 18 de outubro de 
2021. 

6.2. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra em uma das categorias 
do artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas considerações.  

6.3. As pessoas com deficiência concorrerão em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao dia, horário de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para 
aprovação. 

6.4. Não será homologado o pedido de condições especiais para a realização das 
provas do candidato que descumprir quaisquer das exigências mencionadas no item 
anterior. Os atestados médicos terão valor somente para este Processo Seletivo e não 
serão devolvidos aos candidatos. 

6.5. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo que, no ato da inscrição, se 
declararem com deficiência, terão seus nomes publicados em lista especial e figurarão, 
também, na lista de classificação geral. 

6.6. No ato da convocação para preencher a vaga de estágio, o candidato com 
deficiência deverá apresentar ao CIEE RS laudo médico original ou cópia autenticada, 
emitido nos últimos 90 (noventa) dias, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID).  

6.7. O candidato com deficiência que não apresentar laudo médico (original ou cópia 
autenticada) ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos 90 
(noventa) dias antes da data de convocação, será excluído da respectiva lista de 
classificação, passando a figurar apenas na lista geral.  

6.8. Não ocorrendo a aprovação de candidatos com deficiência em número suficiente 
para o preenchimento das vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados no respectivo Processo Seletivo 
Público de Estágio. 
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7. DA PROVA OBJETIVA ON-LINE 

7.1. O Processo Seletivo Público de Estágio será composto de Prova Objetiva On-line 
com 30 (trinta) questões com valores distribuídos conforme o quadro abaixo: 

Disciplina Caráter 
Número 

de 
questões 

Valor das 
questões 

Pontuação 
Mínima 

Pontuação 
Máxima 

Língua Portuguesa Eliminatório 10 4 20 40 
Matemática e 
Raciocínio lógico 

Eliminatório 10 4 20 40 

Informática Eliminatório 10 2 10 20 

 

7.2. O conteúdo programático das disciplinas elencadas no subitem 7.1 encontra-se 
disposto no Anexo 3 deste Edital. 

7.3. A Prova Objetiva On-line será valorada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
Para aprovação no Processo Seletivo Público de Estágio, o candidato deverá obter o 
número mínimo de 20 (vinte) pontos na disciplina de Língua Portuguesa, o número 
mínimo de 20 (vinte) pontos na disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico e o número 
mínimo de 10 (dez) pontos na disciplina de Informática. 

7.4. A nota final do candidato será igual à soma dos pontos obtidos em cada disciplina, 
conforme previsto no subitem 7.1 deste Edital. 

7.5. Em virtude da Pandemia de COVID 19, e em consonância orientações da 
Organização Mundial da Saúde, que orientam para que não haja aglomeração de 
pessoas, as provas objetivas deste processo seletivo ocorrerão de forma on-line. O 
processo seletivo será constituído de prova on-line no PORTAL do CIEE-RS - 
www.cieers.org.br  - conforme conteúdo programático definido no Anexo 3 do Edital. O 
candidato deve ter cadastro ativo no PORTAL do CIEE-RS, e ter realizado inscrição no 
Processo Seletivo de Estagiários, conforme descrito nesse edital. 

8. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA ON-LINE 

8.1. A aplicação da prova objetiva on-line será no dia 24 de outubro de 2021, conforme 
horários estabelecidos no edital de convocação para a prova no Portal CIEE-RS através 
do endereço eletrônico www.cieers.org.br/provaonline.   

8.2. Para realizar a prova, o candidato deverá acessar o PORTAL do CIEE-RS pelo 
endereço eletrônico www.cieers.org.br/provaonline com seu CPF e senha individual. 
Deverá ler com atenção as orientações da prova e responder as questões. O candidato 
deverá realizar a prova dentro do horário estabelecido. Caso o candidato saia do 
PORTAL por algum motivo, ele poderá retornar e será direcionado para responder o 
mesmo número de questão onde parou. 
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8.3. A critério do BANRISUL, a prova poderá ser realizada em dia de semana, sábado, 
domingo ou feriado. 

8.4. O CIEE-RS e o BANRISUL não se responsabilizam por quedas ou falhas na internet 
do candidato. O acesso à prova deve ser por um computador (PC Desktop ou notebook), 
que tenha como navegador o Internet Explorer ou Google Chrome. Não é possível 
realizar a prova por meio de smartphone. 
 
8.5. O candidato que não realizar a prova on-line estará automaticamente eliminado do 
processo seletivo. É responsabilidade do candidato responder as questões de forma 
justa conforme seu conhecimento.  

8.6. Ao finalizar a prova o candidato terá a opção de gerar um arquivo .PDF da prova 
com as respostas do candidato, para que possa realizar a conferência junto ao gabarito, 
assim que for divulgado. 

 

9. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 

9.1. A divulgação dos gabaritos, das listas contendo os resultados da prova, das 
respostas aos recursos, bem como da homologação das inscrições e do Processo 
Seletivo Público de Estágio se dará através de avisos e/ou de editais publicados 
conforme prevê o subitem 3.1 deste Edital. 

9.2. O candidato poderá interpor recurso, no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do primeiro 
dia útil subsequente ao da divulgação dos respectivos editais, em relação: 

a) às inscrições não homologadas; 

b) ao gabarito da Prova Objetiva On-line; 

c) às notas obtidas na Prova Objetiva. 

9.3. O requerimento de recurso deverá ser dirigido à Comissão do Processo Seletivo 
Público de Estágio e terá seu regramento quanto à forma, data e local de 
encaminhamento estabelecido em edital próprio. 

9.4. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail 
processoseletivobanrisul@cieers.org.br através de formulário a ser disponibilizado no 
site www.cieers.org.br a partir da zero hora do dia em que iniciar a contagem do prazo 
até as 24 horas do último dia, conforme cronograma de execução.    

9.5 O deferimento ou indeferimento dos recursos será publicado conforme prevê o 
subitem 3.1 deste Edital. 
 
9.6. O gabarito divulgado após a Prova Objetiva será um Gabarito Preliminar, podendo 
sofrer alterações, por força da análise dos recursos, referentes à troca de alternativa  
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correta ou anulação de questões. O Gabarito Oficial será divulgado após a análise dos 
recursos. 

9.7. A correção das Grades de Respostas da Prova Objetiva On-line será realizada de 
acordo com o Gabarito Oficial. 

9.8. Na hipótese de anulação de questões, essas serão consideradas como respondidas 
corretamente por todos os candidatos. 

9.9. Na hipótese de alteração de gabarito, somente o candidato que tiver marcado a 
alternativa considerada correta pelo Gabarito Oficial receberá a respectiva pontuação. 

9.10. Não serão aceitos recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do 
questionado. 

9.11. As respostas aos recursos terão seu regramento estabelecido em edital próprio, 
publicado no site do CIEE RS.  

9.12. Não haverá recurso de reconsideração. 

 

10. DA APROVAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

10.1. A prova do Processo Seletivo Público de Estágio será avaliada na escala de 0 
(zero) a 100 (cem) pontos. 

10.2. A nota final do candidato na Prova Objetiva On-line será igual à soma dos pontos 
obtidos em cada disciplina, conforme especificado no subitem 7.1 deste Edital. 

10.3. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem a pontuação mínima 
de 20 (vinte) pontos na disciplina de Língua Portuguesa, a pontuação mínima de 20 
(vinte) pontos na disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico e a pontuação mínima 
de 10 (dez) pontos na disciplina de Informática. 
 
10.4. A classificação de cada Grupo será por município da vaga de estágio, efetuada 
por ordem crescente de classificação, de acordo com total de pontos obtidos pelos 
candidatos na Prova Objetiva. 

10.5. A publicação dos resultados da classificação será realizada em 2 (duas) listas. A 
primeira conterá a classificação de todos os candidatos aprovados em ordem crescente 
de classificação por Grupo e por município da vaga de estágio, incluindo os candidatos 
com deficiência; a segunda conterá exclusivamente os candidatos com deficiência. 

10.6. Na hipótese de igualdade de pontos obtidos na nota final da Prova Objetiva On-
line, serão utilizados para fins de classificação os critérios de desempate a seguir 
especificados, nesta ordem: 

a) maior pontuação na disciplina de Língua Portuguesa; 
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b) maior pontuação na disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico; 

c) maior pontuação na disciplina de Informática 

d) maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento. 

 

11. DOS REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO 

11.1. Para ser estagiário no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL, 
o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) ter sido aprovado no Processo Seletivo Público de Estágio; 

b) estar matriculado em Instituição de Ensino Superior e com frequência efetiva no curso 
superior conforme informado na inscrição; 

c) os estudantes dos cursos superiores somente poderão ingressar no estágio se, no 
momento da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) cumprirem os 
requisitos previstos no Anexo 1 deste Edital; 

d) possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos; 

e) inexistir impedimento, por parte da Instituição de Ensino Superior, à prática do estágio 
curricular. 

f) estar matriculado em turno cujo horário das aulas e de outras práticas acadêmicas 
permitam o desenvolvimento das atividades do estágio. Será excluído do Processo 
Seletivo Público de Estágio o candidato cujo horário das atividades estudantis for 
incompatível com o horário do estágio. 

 

12. DA CONVOCAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO 

12.1. A aprovação não gera direito à efetivação do contrato de estagiário, apenas a 
expectativa de celebração de Termo de Compromisso de Estágio com o BANRISUL, 
podendo este ser realizado conforme a necessidade, a conveniência e a oportunidade, 
a critério da Administração do BANRISUL, observada sempre a disponibilidade de vaga. 

12.2. O CIEE convocará os candidatos aprovados no Processo Seletivo, conforme 
interesse e necessidade do BANRISUL, em ordem de classificação por grupo e 
município. 

12.3. A convocação será feita por telefone e e-mail, para o número e endereço eletrônico 
informados no momento do cadastro.  
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12.4. A relação dos candidatos convocados será constantemente atualizada No site do 
CIEE RS (https://www.cieers.org.br), no Banner Processos Seletivos Públicos e 
Privados. 
 
12.5. O candidato regularmente convocado deverá apresentar-se no CIEE RS, no local 
e horário informados, conforme previsto no subitem 12.2, munido dos documentos 
relacionados nos subitens 6.7 e 12.12 deste Edital. Se preferir, o candidato regularmente 
convocado poderá enviar os documentos relacionados nos subitens 6.7 e 12.12 deste 
Edital por e-mail, respondendo o e-mail de convocação no prazo estipulado na 
formalização da convocação. Sendo verificada a conformidade dos documentos 
apresentados e o atendimento aos requisitos listados no item 11 deste Edital, os 
estudantes celebrarão o Termo de Compromisso de Estágio.  

12.6. Caso o candidato não tenha o interesse de assumir a vaga de estágio na data de 
convocação, o mesmo deverá comunicar ao CIEE se quer ser excluído do processo 
seletivo ou manter-se no final da lista de aprovados do respectivo grupo e município, 
aguardando a convocação em mais uma única oportunidade. Após a segunda 
convocação, caso o candidato não compareça ou não aceite a vaga, será excluído do 
Processo Seletivo Público de Estágio. Candidatos que na primeira convocação não 
comunicarem intenção de aguardar nova chamada serão excluídos do Processo 
Seletivo Público de Estágio.  

12.7. Caso o candidato pertencente a qualquer dos grupos deste Edital não atenda aos 
requisitos do item 11 e/ou não apresente algum dos documentos constantes nos 
subitens 6.7 e 12.12 deste Edital, será excluído do Processo Seletivo Público de Estágio, 
sendo providenciada a convocação do próximo candidato da lista de classificação. 

12.8. Na hipótese de não existirem candidatos no Cadastro Reserva no Grupo I para 
preenchimento de vaga em determinado município, o CIEE RS poderá convidar 
candidatos classificados nos municípios limítrofes para o preenchimento da vaga, 
considerando, como critério para escolha do município a menor distância, por rodovias, 
em quilômetros em relação ao município da vaga.  

12.8.1. Para calcular a distância por rodovias entre os municípios, será utilizado como 
fonte de consulta o site http://www.entrecidadesdistancia.com.br. Na impossibilidade de 
ser utilizado este sítio, será utilizado o site http://www.distanciacidades.com.   

12.8.2. A realização do convite aos candidatos se dará com estrita observância à Lista 
de Classificação. 

12.8.3. O candidato convidado a preencher vaga em outro município, que não tiver 
interesse na vaga oferecida, continuará na Lista de Classificação do município para o 
qual se inscreveu, em sua posição original. 

12.8.4. O candidato convidado a preencher vaga em outro município, que aceitar a vaga 
oferecida, sairá da Lista de Classificação do município para o qual se inscreveu, não  
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podendo pleitear vaga nesse município quando da abertura ou criação de novas vagas, 
exceto quando for de interesse da Administração do BANRISUL. 

12.9. O início do contrato de estágio dar-se-á com a assinatura do Termo de 
Compromisso de Estágio, firmado entre o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 
– BANRISUL, o estagiário, a Instituição de Ensino Superior e o Centro de Integração 
Empresa Escola do Rio Grande do Sul e dos termos de compromisso do Banrisul.  

12.10. Tratando-se de estagiário menor de 18 (dezoito) anos, o Termo de Compromisso 
de Estágio deverá ser assinado também pelo seu responsável legal. 

12.11. A celebração do Termo de Compromisso de Estágio é condição necessária para 
o início das atividades. 

12.12. São documentos de apresentação obrigatória para o ingresso como estagiário 
no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul: 

a) documento oficial de identidade; 

b) CPF; 

c) documento oficial de identidade do responsável legal, para estudante menor de 18 
(dezoito) anos; 

d) comprovante de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino, 
maiores de 18 (dezoito) anos e menores de 45 (quarenta e cinco) anos; 

e) comprovante de quitação eleitoral, para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos; 

f) Certidão Criminal, para candidatos maiores de 18 – constando não ter sofrido 
condenação criminal – fornecida pelo Cartório de Distribuição do Fórum da cidade em 
que reside; 

g) comprovante de residência; 

h) atestado de matrícula fornecido pela Instituição de Ensino; 
 
i) documento original fornecido pela Instituição de Ensino Superior, informando a carga 
horária já cursada ou histórico das disciplinas cursadas; 

j) 1 (uma) fotografia 5x7 que deverá ser entregue no primeiro dia de estágio ao 
BANRISUL. 

12.13. A não apresentação de quaisquer documentos relacionados nos subitens 6.7 e 
12.12, a incompatibilidade destes com as informações prestadas no Cadastro do 
Estudante ou o não cumprimento dos requisitos previstos neste Edital, levará à 
eliminação do candidato do Processo Seletivo Público de Estágio. 
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12.14. Manter as informações de endereço, e-mail e telefone atualizadas é 
responsabilidade exclusiva do candidato e deve ser realizada no Portal do CIEE RS, 
através do link https://www.cieers.org.br.   

 

13. DA CONCLUSÃO DO ESTÁGIO E DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO 

13.1. O exercício do estágio é de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado até o limite 
de 02 (dois) anos, a exclusivo critério do BANRISUL. 

13.2. O desligamento do estagiário, que se dará mediante rescisão do Termo de 
Compromisso de Estágio, ocorrerá: 

a) automaticamente, ao término do prazo de duração do estágio; 

b) pela conclusão, mudança, interrupção do curso ou desligamento do estagiário de 
Instituição de Ensino Superior, obrigando-o, nesses casos, a comunicar à Gestão de 
Pessoas do BANRISUL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da respectiva 
ocorrência; 

c) por interesse do BANRISUL; 

d) quando comprovado o aproveitamento insatisfatório, caracterizado em razão de 
negligência ou desinteresse por parte do estagiário; 

e) por reprovação na avaliação de desempenho a que for submetido; 

f) pela ausência injustificada no estágio por 5 (cinco) dias consecutivos ou 10 (dez) dias 
intercalados, no período de seis meses; 

g) por apresentação de atestado médico que determine ausência superior a 60 
(sessenta) dias; 

h) por conduta incompatível do estagiário frente aos padrões de ordem social, moral, 
ética e outros estabelecidos pela Administração do BANRISUL; 

i) por comunicação da Instituição de Ensino Superior, em virtude da baixa frequência do 
estudante às aulas ou outros requisitos que sejam essenciais para o desenvolvimento 
do estágio; 

j) quando comprovado o aproveitamento inferior à 50% (cinquenta por cento) das 
disciplinas matriculadas junto à Instituição de Ensino Superior; 

k) quando verificada e comprovada a apresentação de declaração ou documentação 
falsa ou omissão de informações. 
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14. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE ESTÁGIO 

14.1. Este Processo Seletivo Público de Estágio terá validade de 01 (um) ano, a contar 
da data de publicação do Edital de homologação do resultado final, podendo ser 
prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Administração do BANRISUL. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as instruções, 
convocações e avisos relativos ao presente Processo Seletivo Público de Estágio. 

15.2. O BANRISUL e o CIEE-RS não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao 
candidato decorrentes de números telefônicos e endereços de e-mail registrados 
incorretamente ou por e-mails não recebidos por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  

15.3. A aprovação e a classificação nesse Processo Seletivo Público de Estágio geram 
para o candidato apenas expectativa de celebração de Termo de Compromisso de 
Estágio com o BANRISUL. 

15.4. Eventualmente e a critério do Banrisul, os estagiários lotados em Unidade da 
Direção-geral poderão realizar atividades na modalidade remota, supervisionadas. 

15.5. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a 
participação do candidato, em todos os atos relacionados ao Processo Seletivo Público 
de Estágio, quando constatada a omissão de informações, declaração falsa ou diversa 
da prestada. 

15.6. Os casos omissos serão dirimidos com a apresentação de requerimento escrito 
dirigido ao responsável pelo Processo Seletivo Público de Estágio. 

15.7. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

Anexo 1 – Quadro de Grupos, Cursos e Requisitos; 

Anexo 2 – Quadro de Vagas por Grupos e por Municípios; 

Anexo 3 – Programa e Bibliografia; 

Anexo 4 – Formulário de Requerimento. 

 

Porto Alegre, 06 de outubro de 2021. 

Cláudio Coutinho Mendes 
Presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL 

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE2OTphNGI4:VGh1LCAxNCBPY3QgMjAyMSAxMzoyODoxMyAtMDMwMA==

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE ESTÁGIO 

EDITAL Nº 02/2021 
 

ANEXO 1 
QUADRO DE GRUPOS, CURSOS E REQUISITOS 

 

Grupo Curso Requisito 

GRUPO I 

Administração 

Estar matriculado a partir do 1º semestre, 
observados os requisitos da Universidade, 
e com frequência regular, em cursos de 
Nível Superior (Bacharelado ou 
Tecnológico) nas áreas de Administração, 
Ciências Contábeis ou em Ciências 
Econômicas. Somente poderão ingressar 
no estágio os candidatos que, no momento 
da assinatura do Termo de Compromisso 
de Estágio (TCE), não tenham cursado mais 
do que 50% (cinquenta por cento) da carga 
horária total do curso de graduação, 
comprovado mediante declaração da 
Instituição de Ensino Superior. 
 

Ciências Contábeis 

Ciências Econômicas 

GRUPO II Bacharelado em Estatística, 
Matemática e Ciências Atuariais 

Estar matriculado a partir do 3º semestre, 
observados os requisitos da Universidade, 
e com frequência regular, nos cursos de 
Bacharelado de Estatística, Bacharelado 
de Matemática ou Bacharelado de Ciências 
Atuariais. Somente poderão ingressar no 
estágio os candidatos que, no momento da 
assinatura do Termo de Compromisso de 
Estágio (TCE), estiverem cursando a carga 
horária correspondente no mínimo ao 3º 
semestre do curso, comprovado mediante 
declaração da Instituição de Ensino 
Superior. 
 

GRUPO III 

Bacharelado em Cinema, Design, 
Publicidade e Propaganda e 

Realização Audiovisual  
 

Estar matriculado a partir do 1º semestre, 
observados os requisitos da Universidade, 
e com frequência regular em cursos de 
Bacharelado em Cinema, Design, 
Publicidade e Propaganda, Realização 
Audiovisual. Somente poderão ingressar no 
estágio os candidatos que, no momento da 
assinatura do Termo de Compromisso de 
Estágio (TCE), não tenham cursado mais 
do que 50% (cinquenta por cento) da carga 
horária total do curso de graduação, 
comprovado mediante declaração da 
Instituição de Ensino Superior.  
 

GRUPO IV 

Bacharelado em Agronomia, 
Engenharia Agrícola, Engenharia 
Florestal e Engenharia Ambiental  

 

Estar matriculado a partir do 3º semestre, 
observados os requisitos da Universidade, 
e com frequência regular, nos cursos de 
Bacharelado de Agronomia, Engenharia 
Agrícola, Engenharia Agronômica, 
Engenharia Florestal ou Engenharia 
Ambiental. Somente poderão ingressar no 
estágio os candidatos que, no momento da 
assinatura do Termo de Compromisso de 
Estágio (TCE), estiverem cursando a carga 
horária correspondente no mínimo ao 3º 
semestre do curso, comprovado mediante 
declaração da Instituição de Ensino 
Superior;  
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MUNICÍPIO AC PcD Total
Agua Santa 1 0 1

Alecrim 1 0 1

Alegria 1 0 1

Alpestre 1 0 1

Alvorada 2 0 2

Amaral Ferrador CR 0 0

Anta Gorda 1 0 1

Antonio Prado 1 0 1

Aratiba 1 0 1

Arroio Do Meio 1 0 1

Arroio Do Sal 1 0 1

Arroio Do Tigre 1 0 1

Augusto Pestana 1 0 1

Bage 1 0 1

Balneario Pinhal 1 0 1

Barao 1 0 1

Barao De Cotegipe 1 0 1

Barra Do Ribeiro 1 0 1

Barracao 1 0 1

Bento Goncalves 6 4 10

Boa Vista Do Incra 1 0 1

Bom Jesus 1 0 1

Bom Principio 1 0 1

Boqueirao Do Leao 1 0 1

Bossoroca 1 0 1

Cacapava Do Sul 2 0 2

Cachoeirinha CR 0 0

Cacique Doble 1 0 1

Caibate 1 0 1

Cambara Do Sul 1 0 1

Campestre Da Serra 1 0 1

Campina Das Missoes 1 0 1

Campinas Do Sul 1 0 1

Campo Bom 1 0 1

Candiota 1 0 1

Canela 2 0 2

Canoas CR 0 0

Capao Da Canoa 2 0 2

Capela De Santana 1 0 1

Capivari Do Sul 1 0 1

Caraa 1 0 1

Carazinho CR 0 0

Carlos Barbosa 2 0 2

Casca 1 0 1

Caxias Do Sul 15 5 20

Centenario 1 0 1

Cerro Branco 1 0 1

Cidreira 2 0 2

Ciriaco 1 0 1

Colorado 1 0 1

Constantina 1 0 1

Coronel Bicaco 1 0 1

Cotipora 1 0 1

Crissiumal 1 0 1

Cruz Alta 2 0 2

Bacharelado em Administração, Contábeis e Economia
Grupo I 
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Bacharelado em Administração, Contábeis e Economia
Cruzeiro Do Sul 1 0 1

David Canabarro 1 0 1

Derrubadas 1 0 1

Dilermando De Aguiar 1 0 1

Dois Irmaos 1 0 1

Dom Pedrito 1 0 1

Encantado 1 0 1

Entre Ijuis 1 0 1

Erebango 1 0 1

Erechim 3 1 4

Ernestina 1 0 1

Erval Grande 1 0 1

Esmeralda 1 0 1

Espumoso 1 0 1

Estacao 1 0 1

Estancia Velha 1 0 1

Esteio 1 0 1

Estrela 1 0 1

Eugenio De Castro 1 0 1

Farroupilha 2 1 3

Fazenda Vilanova 1 0 1

Feliz 1 0 1

Flores Da Cunha 1 0 1

Fontoura Xavier 1 0 1

Garibaldi 2 1 3

Garruchos 1 0 1

Guapore 1 0 1

Harmonia 1 0 1

Humaita 1 0 1

Ibarama 1 0 1

Ibiraiaras 1 0 1

Ijui 2 0 2

Ilopolis 1 0 1

Imbe 1 0 1

Imigrante 1 0 1

Independencia 1 0 1

Ipe 1 0 1

Itacurubi 1 0 1

Itaqui 1 0 1

Itatiba Do Sul 1 0 1

Ivoti 1 0 1

Jacutinga 1 0 1

Jari 1 0 1

Lagoa Vermelha CR 0 0

Lagoao 1 0 1

Liberato Salzano 1 0 1

Manoel Viana 1 0 1

Maquine 1 0 1

Marata 1 0 1

Marau 1 0 1

Marcelino Ramos 1 0 1

Mariano Moro 1 0 1

Mata 1 0 1

Montenegro 2 0 2

Nao-Me-Toque 1 0 1

Nova Araca 1 0 1

Grupo I 
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Bacharelado em Administração, Contábeis e Economia
Nova Bassano 1 0 1

Nova Esperanca Do Sul 1 0 1

Nova Hartz 1 0 1

Nova Padua 1 0 1

Nova Petropolis 1 0 1

Nova Prata CR 0 0

Novo Hamburgo 3 2 5

Osorio CR 0 0

Palmares Do Sul 1 0 1

Palmeira Das Missoes 1 0 1

Palmitinho 1 0 1

Parai 1 0 1

Paraiso Do Sul 1 0 1

Pareci Novo 1 0 1

Parobe 1 0 1

Passo Do Sobrado 1 0 1

Passo Fundo 8 4 12

Paverama 1 0 1

Pejucara 1 0 1

Picada Cafe 1 0 1

Pinhal Grande 1 0 1

Piratini 1 0 1

Planalto 1 0 1

Pontao 1 0 1

Portao 1 0 1

Porto Alegre 120 20 140

Porto Lucena CR 0 0

Porto Xavier 1 0 1

Progresso 1 0 1

Quarai 1 0 1

Restinga Seca 1 0 1

Rio Pardo CR 0 0

Riozinho 1 0 1

Roca Sales 1 0 1

Rolante 1 0 1

Rondinha 1 0 1

Roque Gonzales 1 0 1

Rosario Do Sul 1 0 1

Sananduva 1 0 1

Santa Cruz Do Sul 3 1 4

Santa Maria Do Herval 1 0 1

Santa Rosa 2 0 2

Santana Da Boa Vista 1 0 1

Santo Angelo CR 0 0

Sao Borja 1 0 1

Sao Domingos Do Sul 1 0 1

Sao Gabriel 2 0 2

Sao Joao Da Urtiga 1 0 1

Sao Jorge 1 0 1

Sao Jose Do Hortencio 1 0 1

Sao Leopoldo 4 1 5

Sao Luiz Gonzaga 1 0 1

Sao Martinho 1 0 1

Sao Miguel Das Missoes 1 0 1

Sao Nicolau 1 0 1

Sao Paulo Das Missoes 1 0 1

Grupo I 
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Bacharelado em Administração, Contábeis e Economia
Sao Pedro Do Sul CR 0 0

Sao Sebastiao Do Cai 1 0 1

Sao Sepe CR 0 0

Sao Vendelino 1 0 1

Sao Vicente Do Sul 1 0 1

Sapiranga 2 0 2

Sapucaia Do Sul 2 0 2

Selbach 1 0 1

Serafina Correa 1 0 1

Severiano De Almeida 1 0 1

Sto Antonio Planalto 1 0 1

Tapejara 1 0 1

Taquari 1 0 1

Tenente Portela 1 0 1

Terra De Areia 1 0 1

Teutonia CR 0 0

Torres 2 0 2

Tramandai 2 0 2

Tres Arroios 1 0 1

Tres Cachoeiras 1 0 1

Tres Coroas 1 0 1

Tres De Maio 1 0 1

Tres Palmeiras 1 0 1

Trindade Do Sul 1 0 1

Triunfo CR 0 0

Tucunduva 1 0 1

Tupandi 1 0 1

Uruguaiana 1 0 1

Vacaria 2 0 2

Vale Real 1 0 1

Venancio Aires 2 0 2

Vera Cruz 1 0 1

Veranopolis 1 0 1

Viamao CR 0 0

Victor Graeff 1 0 1

Vila Maria 1 0 1

Vila Nova Do Sul 1 0 1

Xangri-La 1 0 1

Total 363 40 403

MUNICÍPIO AC PcD
Total de 

Vagas

Porto Alegre 4 1 5

MUNICÍPIO AC PcD
Total de 

Vagas

Porto Alegre 2 0 2

Bacharelado em Cinema, Design, Publicidade e Propaganda e 
Realização Audiovisual

Bacharelado em Estatística, Matemática e Ciências Atuariais

Grupo I 

GRUPO II

GRUPO III
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MUNICÍPIO AC PcD
Total de 

Vagas

Porto Alegre 3 2 5

AC PcD
Total de 
Vagas

TOTAL 372 43 415

TOTAL

Bacharelado em Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia 
Florestal e Engenharia Ambiental

GRUPO IV
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BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE ESTÁGIO EDITAL Nº 02/2021 

 
ANEXO 3 - PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 
 

Grupos I, II, III e IV do Anexo 1 do Edital: 
 

PORTUGUÊS  
 
• Leitura e interpretação de texto; vocabulário; substituição e sentido de palavras e 
expressões no contexto;  

• Ortografia; classificação das palavras quanto ao número de sílabas; formação e grafia do 
plural de palavras; divisão silábica; acentuação;  

• Pontuação de frases; sinais de pontuação e seu uso;  

• Classificação, uso e flexão de substantivos e adjetivos; singular e plural; masculino e 
feminino;  

• Sinônimos e antônimos;  

• Termos da oração;  

• Concordância nominal e verbal;  

• Emprego e flexão de tempos e modos verbais;  

• Regência verbal e nominal;  

• Uso dos porquês;  

• Crase.  
 
Referências Bibliográficas:  
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 
2009  
- CUNHA, Celso. Gramática do português contemporâneo: edição de bolso. Org. Cilene da 
Cunha Pereira. 2. ed. Rio de Janeiro: Lexikon; Porto Alegre: L&PM, 2016. - Dicionário 
Houaiss da língua portuguesa (versões impressa e eletrônica). Rio de Janeiro. 2009.  
- FARACO & MOURA. Gramática. 18. ed. São Paulo, Ática, 1999.  
 
MATEMÁTICA  
 

• Números naturais (N): propriedades e operações;  
• Números decimais e fracionários: propriedades e operações;  
• Unidades de medida: comprimento, área, massa, capacidade, tempo;  
• Razões e proporções;  
• Regra de três simples e composta;  
• Juros simples e compostos;  
• Porcentagem;  
• Funções e Equações de 1º e 2º graus;  
• Interpretação de tabelas e gráficos;  
• Geometria plana: perímetro e área de quadriláteros;  
• Estatística: média aritmética;  
• Raciocínio lógico.  
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Referências Bibliográficas:  
 
- DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contextos e aplicações. Volume único. Editora Ática.  
- YOUSSEF, Antonio Nicolau; SOARES, Elizabeth; FERNANDEZ, Vicente Paz. Matemática: 
Ensino Médio, Volume único. Scipione.  
- SÉRATES, Jonofon. Raciocínio lógico: lógico matemático, lógico quantitativo, lógico 
numérico, lógico analítico, lógico crítico. Editora Jonofon.  
 
INFORMÁTICA BÁSICA  
 
• Informática em Geral: conceitos;  
• Periféricos de um Computador;  
• Hardware;  
• Software;  
• Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows 7 e versões 
posteriores (componentes do ambiente de trabalho; ícones; barra de tarefas; menu Iniciar; 
características das janelas e seu manuseio; cópia, renomeação e remoção de pastas; 
técnicas de seleção de objetos; utilização do botão direito do mouse);  
• Utilização e configurações básicas do Microsoft Office (Word 2007 e Excel 2007 e suas 
respectivas versões posteriores).  
 
Referências Bibliográficas:  
 
- CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet. Disponível em  
<http://cartilha.cert.br/>.  
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e on-line: Windows 7, Excel e  
Word  
- TORRES, Gabriel. Hardware Curso Completo. Axcel Books.  
- VASCONCELOS, Laércio. Hardware na Prática. Laércio Vasconcelos.  
- VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. Campus. 
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